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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 

        3.1.1 จํานวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกว่า 134 หน่วยกติ 

        3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

โครงสร้างหลกัสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที�สอดคลอ้งกบัที�กาํหนดไวใ้นเกณฑ์มาตรฐาน

หลกัสูตร ของกระทรวงศึกษาธิการ ดงันี�  

 

            จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร             ไม่น้อยกว่า         134 หน่วยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาทั�วไป ไม่น้อยกว่า                 30  หน่วยกิต 

1.1  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                           เรียนไม่นอ้ยกว่า           6  หน่วยกติ 

1.2  กลุ่มวิชาภาษา เรียนไม่นอ้ยกว่า           9  หน่วยกติ 

1.3  กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์ เรียนไม่นอ้ยกว่า           6  หน่วยกติ                                        

1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ไม่น้อยกว่า   9 หน่วยกติ               
 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า                 98  หน่วยกิต 

            2.1  กลุ่มวิชาแกน                                          36  หน่วยกติ 

            2.2 กลุ่มวิชาเอกบงัคบั                                    44  หน่วยกติ 

            2.3  กลุ่มวิชาเอกเลือก                                    15  หน่วยกติ 

            2.4  กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                         3  หน่วยกติ 
 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า                  6  หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก. หมวดวิชาเฉพาะ                                เรียน ไม่น้อยกว่า                   98    หน่วยกิต 
 

1) กลุ่มวิชาแกน                                                                                36   หน่วยกิต 
 

4011305 ฟิสิกส์ 1 

Physics I 

3(3-0-6) 

4011306 ฟิสิกส์ 2      

Physics II                                                                     

3(3-0-6) 

4011601 ปฏิบติัการฟิสิกส์ 1 

Physics Laboratory I                                                          

1(0-3-2) 

4011602 ปฏิบติัการฟิสิกส์ 2 

Physics Laboratory II                                                                                                                 

1(0-3-2) 

4021105 เคมี 1 

Chemistry I                                                                           

3(3-0-6) 

4021106 ปฏิบติัการเคมี 1 

Chemistry Laboratory I                                                                                                                    

1(0-3-2) 

4022102 เคมี 2  

Chemistry II                                                                                                                 

3(3-0-6) 

4022103 ปฏิบติัการเคมี 2  

Chemistry Laboratory II                                                                                                                                                               

1(0-3-2) 

4031101 ชีววิทยา 1  

Biology I                                                                   

3(3-0-6) 

4031102 ชีววิทยา 2  

Biology II                                                                                                                   

3(3-0-6) 

4031103 ปฏิบติัการชีววิทยา 1 

Biology Laboratory I                                                                                                                                                                  

1(0-3-2) 

4031104 ปฏิบติัการชีววิทยา 2 

Biology Laboratory II                                                                                                                                      

1(0-3-2) 

4091401 แคลคูลสัและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1  

Calculus and Analytical Geometry I                       

3(3-0-6) 

4092401 แคลคูลสัและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2     

Calculus and Analytical Geometry II    

3(3-0-6) 

4111101 หลกัสถิติ 

Principles of Statistics 

3(3-0-6) 



4093402 สมการเชิงอนุพนัธ์สามญั 

 Ordinary Differential Equations                                

3(3-0-6)                     

2)  กลุ่มวิชาเอกบงัคับ                                                                     44  หน่วยกิต 

4014902 สมัมนาฟิสิกส์ 

Seminar in Physics                                                      

2(1-2-3) 

4014903 โครงการพิเศษในฟิสิกส์ 

Special Project in Physics                                                      

3(1-2-3) 

4012401 ฟิสิกส์แผนใหม่   

Modern Physics                                                     

3(3-0-6) 

4012201 กลศาสตร์ 1 

Mechanics I                                                              

3(3-0-6) 

4012202 แม่เหลก็ไฟฟ้า 1  

Electromagnetism I                                               

3(3-0-6) 

4012203 ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์ 

Mathematical Physics                          

3(3-0-6) 

4013308 คลื�นและทศันศาสตร์ 

Wave and Optics                                                       

3(2-2-5) 

4012601 ปฏิบติัการกลศาสตร์  

Mechanics Laboratory                                           

1(0-3-2) 

4012602 ปฏิบติัการแม่เหลก็ไฟฟ้า  

Electromagnetism Laboratory                              

1(0-3-2) 

4013304 อุณหพลศาสตร์ 

Thermodynamics                                                        

3(3-0-6) 

4013401 กลศาสตร์ควอนตมั 1  

Quantum Mechanics I                                              

3(3-0-6) 

4013403 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 

Nuclear Physics I                                                   

3(3-0-6) 

4014406 ฟิสิกส์สถานะของแข็ง 

Solid State Physics                                            

3(3-0-6) 

4013602 ปฏิบติัการฟิสิกส์แผนใหม่  

Modern Physics Laboratory                                   

1(0-3-2) 

4044201 ดาราศาสตร์ 1 

Astronomy I                                                          

3(3-0-6) 



4013501 อิเลก็ทรอนิกส์เบื�องตน้ 

Introduction to Electronics 

3(2-2-5) 

4012501 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํหรับนกัฟิสิกส์ 3(2-2-5) 

 Computer Programming for Physicists  
                                

3)  กลุ่มวิชาเอกเลือก    เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า                                15   หน่วยกิต 

 

4013405 กลศาสตร์ 2 

Mechanics II 

3(3-0-6) 

4013402 กลศาสตร์ควอนตมั 2 

Quantum Mechanics II 

3(3-0-6) 

4013404 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 2 

Nuclear Physics II 

3(3-0-6) 

4013406 แม่เหลก็ไฟฟ้า 2 

Electromagnetism II                                               

3(3-0-6) 

4014405 ฟิสิกส์เชิงสถิติ 

Statistical Physics  

3(3-0-6) 

4014601 ปฏิบติัการฟิสิกส์นิวเคลียร์ 

Nuclear Physics Laboratory 

1(0-3-2) 

4044202 ดาราศาสตร์ 2 

Astronomy II                                                                                                           

3(3-0-6) 

4044601 ปฏิบติัการดาราศาสตร์ 

Astronomical Laboratory                                            

1(0-3-2) 

4014507 ดาราศาสตร์ฟิสิกส์ 

Astrophysics 

3(3-0-6) 

4052101 ธรณีวิทยาทั�วไป  

General Geology                                                   

2(1-2-3) 

4052301 อุตุนิยมวิทยาเบื�องตน้ 

Introduction to Meteorology                                        

2(1-2-3) 

4053101 วิทยาศาสตร์เก ี�ยวกบัโลก 

Earth Science                                    

3(3-0-6) 

4013502 อิเลก็ทรอนิกส์ขั�นสูง 

Advanced Electronics  

 

3(2-2-5) 



4014402 ฟิสิกส์เชิงรังสี 

Radiological Physics 

3(3-0-6) 

4014502 ดิจิตอลอิเลก็ทรอนิกส์ 

Digital Electronics 

3(2-2-5) 

4014504 ออปโตอิเลก็ทรอนิกส์ 

Optoelectronics 

3(3-0-6) 

4014505 นิวเคลียร์อิเลก็ทรอนิกส์ 

Nuclear electronics 

3(3-0-6) 

4014508 ฟิสิกส์เชิงคาํนวณเบื�องตน้ 

Introduction to Computational Physics 

3(2-2-5) 

4014510 การวิเคราะห์เชิงตวัเลขในทางฟิสิกส์ 

Numerical Analysis in Physics 

3(3-0-6) 

4014204 เทคโนโลยพีลงังาน 

Energy Technology 

3(3-0-6) 

4014205 นาโนเทคโนโลยเีบื�องต้น 

Introduction to Nanotechnology 

3(3-0-6) 

4014509 วสัดุศาสตร์เบื�องตน้ 

Introduction to Materials Science 

3(3-0-6) 

4014511 ฟิสิกส์สารก ึ�งตวันาํเบื�องตน้ 

Introduction to Semiconductor Physics 

3(3-0-6) 

   

  4) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                                               3 หน่วยกิต 

 

4013801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพฟิสิกส์ 

Field Experience in Physics   

3(200) 

 

ค.  หมวดวิชาเลือกเสร ี                            เรียนไม่น้อยกว่า                   6             หน่วยกิต                                                      

                      เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลกัสูตรมหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี โดยไม่ซํ� า                 กบั

รายวิชาที�เคยเรียนมาแลว้และตอ้งไม่เป็นรายวิชาที�กาํหนดให้เรียนโดยไม่นบัหน่วยกติรวม               ในเกณฑ์

การสาํเร็จหลกัสูตรของสาขาวิชา 
 
 
 
 
 
 



2) หมวดวิชาเฉพาะ 

 

4011305 ฟิสิกส์ 1   3(3-0-6) 

 Physics I 

 

                                          การวดั ความแม่นยาํและความเที�ยงตรงในการวดั หน่วย ปริมาณสเกลาร์  

และเวกเตอร์  ตาํแหน่งและการเคลื�อนที�ของวตัถุ  กฎการเคลื�อนที�ของนิวตัน งาน กาํลงั  พลงังาน  

กฎการอนุรักษ์ของพลังงานและโมเมนตัม การเคลื�อนที� ของกลุ่มอนุภาคและว ัตถุแข็ง เกร็ง                            

การเคลื�อนที�แบบคาบ คลื�นกล สมบัติความยืดหยุ่นของสสาร เสียงและการได้ยิน อุณหพลศาสตร์  

และกลศาสตร์ของไหล 

 

4011306 ฟิสิกส์ 2                                                                                               3(3-0-6) 

 Physics II 

 

                                          ปร ะจุ ไ ฟฟ้า    กฎคู ลอมบ์  ส นา มไ ฟฟ้า  กฎขอ งเกาส์   ศักย์ไฟฟ้า                      

ไฟฟ้ากระแสตรง สนามแม่เหล็กอนัเนื�องมาจากกระแสไฟฟ้า สารแม่เหล็ก   ความเหนี�ยวนําและ

ความจุไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสสลบั อิเล็กทรอนิกส์เบื�องต้น คลื�นแม่เหล็กไฟฟ้า ทัศนศาสตร์กายภาพ

และเรขาคณิต  ทฤษฎีสมัพทัธภาพพิเศษ ทฤษฏีควอนตมัเบื�องตน้ โครงสร้างอะตอม  นิวเคลียสและ

การสลายนิวเคลียส 

 

 

4011601 ปฏิบตักิารฟิสิกส์ 1 1(0-3-2) 

 Physics  Laboratory I 

                                         วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 4011305 ฟิสิกส์ 1 

 

                                         ปฏิบติัการที�เก ี�ยวกบัเนื�อหาวิชาฟิสิกส์ 1 ไม่นอ้ยกว่า 10 ปฏิบติัการ 

  

4011602   ปฏิบตักิารฟิสิกส์ 2                                                                                1(0-3-2) 

 Physics  Laboratory II 

                                         วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 4011306 ฟิสิกส์ 2 

                                                        

                                          ปฏิบติัการที�เก ี�ยวกบัเนื�อหาวิชาฟิสิกส์ 2 ไม่น้อยกว่า 10 ปฏิบติัการ 

 



4021105 เคม ี1 3(3-0-6) 

 Chemistry I        

                                                                      

                                         โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พนัธะเคมี ปริมาณสมัพนัธ์ สมบัติต่างๆ 

ของแกส๊ ของแข็ง ของเหลว สารละลาย อุณหพลศาสตร์ และ จลนพลศาสตร์  

 

4021106 ปฏิบตักิารเคม ี1 1(0-3-2) 

 Chemistry Laboratory I                                                                                                       

                                         วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 4021105 เคมี 1 

 

                                         ปฏิบติัการที�สอดคลอ้งกบัเนื�อหารายวิชาเคมี 1 

 

4022102 เคม ี2  3(3-0-6) 

 Chemistry II      

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4021105 เคมี 1     

                                                                                                                             

                                          สมดุลเคมี สมดุลไอออนในนํ� า กรด เบส เกลือ บฟัเฟอร์ เคมีไฟฟ้า

เบื�องตน้ เคมีอินทรียเ์บื�องตน้ เคมีนิวเคลียร์เบื�องต้น เคมีสิ�งแวดลอ้มเบื�องต้น 

 

 

 

4022103 ปฏิบตักิารเคม ี2 1(0-3-2) 

 Chemistry Laboratory II   

         วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 4022102 เคมี 2 

                                                

                                                ปฏิบติัการที�สอดคลอ้งกบัเนื�อหารายวิชาเคมี 2 

 

 

 

 

4031101 

 

 

 

 

ชีววิทยา 1  

3(3-0-6) 

 Biology I       

                                                              

                                          หลกัชีววิทยาทั�วไป สมบติัของสิ�งมีชีวิต สารประกอบทางเคมีในสิ�งมีชีวิต 

สารพนัธุกรรม เซลล์และเนื�อเยื�อ การสืบพนัธุ์และการเจริญเติบโต อนุกรมวิธาน อาณาจักรของ

สิ�งมีชีวิต นิเวศวิทยาวิวฒันาการของสิ�งมีชีวิต 

 



4031102 ชีววิทยา 2  3(3-0-6) 

 Biology II                                                                                                                   

                                          วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4031101 ชีววิทยา 1 

 

                                                                  เ มแทบอลิ ซึ ม การขนส่ งสารผ่ านเนื� อเยื�อหุ้ มเซลล์  เอนไซม์การสังเคราะห์ ด้วยแสง                                    

การหายใจระดบัเซลล ์การขนส่งและการคายนํ� าของพืช สมดุลภายในเซลล์ การทํางานของระบบ

ต่างๆ ในร่างกาย หลกัการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม พฤติกรรมและการปรับตวั 

 

 

 

 

4031104 ปฏิบตักิารชีววิทยา 2 1(0-3-2) 

 Biology Laboratory II                                                                                                                             

                                          วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 4031102 ชีววิทยา 2 

 

                                          ปฏิบัติการเก ี�ยวกบัเมแทบอลิซึมของสิ�งมีชีวิต การแพร่และออสโมซิส 

การทํางานของเอนไซม์และปัจจัยที�มีผลต่อการทํางานของเอนไซม์ การสังเคราะห์ด้วยแสง                     

การหายใจระดบัเซลล ์ระบบต่างๆ ของร่างกาย การรักษาสมดุลของสิ�งมีชีวิต การถ่ายทอดลกัษณะ

ทางพนัธุกรรม 

 

 

4031103 ปฏิบตักิารชีววิทยา 1 1(0-3-2) 

 Biology Laboratory I                                                                                                         

                                          วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 4031101 ชีววิทยา 1 

 

                                          องค์ประกอบ วิ ธี ใช้ และการเกบ็รักษากล้องจุลทรรศน์  เซลล์และ

ส่วนประกอบของเซลล์ การทดลอบสารอาหาร สารพนัธุกรรม การแบ่งเซลล์ เนื�อเยื�อพืช เนื�อเยื�อ

สตัว ์การเจริญเติบโตของสิ�งมีชีวิต อาณาจกัรของสิ�งมีชีวิต และระบบนิเวศ 

4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 3(3-0-6) 

 Calculus and Analytical Geometry I 

 

                                        เรขาคณิตวิเคราะห์ว่ าด้วยเส้นตรง วงกลมและภาคตัดกรวย ลิมิตของฟังกช์ัน                     

ฟังกช์นัต่อเนื�อง อนุพนัธ์และหาอนุพนัธ์ของฟังกช์ันพีชคณิต ฟังกช์ันอดิศยั การประยุกต์อนุพนัธ์ 

และอินทิกรัล 

 

 

 



4092401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2  3(3-0-6) 

 Calculus and Analytical Geometry II 

รายวิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4091401 แคลคูลสัและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 

 

                                        พิกดัเชิงขั� ว สมการอิงตัวแปรเสริม อินทิกรัลจํากดัเขต เทคนิคการอินทิ เกรต                      

การประยุกต์อินทิกรัลจํากดัเขต อนุพันธ์  และอินทิกรัลของฟังกช์ันในพิกดัเชิงขั� ว อินทิกรัล                          

ไม่ตรงแบบ หลกัเกณฑโ์ลปิตาล ลาํดบัและอนุกรม อนุกรมกาํลงั 

 

4093402 สมการเชิงอนุพันธ์สามญั 3(3-0-6) 

 Ordinary Differential Equations 

                                        รายวิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น :4092401 แคลคูลสัและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2 

 

                                        สมการเชิงอนุพนัธ์อนัดับหนึ� ง สมการเชิงอนุพันธ์อนัดับสอง ลาํดับที�สูง

กว่า สมการอนุพนัธ์เชิงเสน้ แบบโฮโมจีเนียส และนอนโฮโมจีเนียส วิธีอนุกรมกาํลงั วิธีโฟรบีนีอุส 

การแปลงลาปลาซ และการประยกุต์ในวิชาฟิสิกส์ 

 

4012203 ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 

 Mathematical  Physics 

 

                                       การวิเคราะห์เวกเตอร์ ตวัดาํเนินการและการวิเคราะห์เมทริกซ์ ฟังกช์ันและ

การวิเคราะห์ตวัแปรเชิงซ้อน แคลคูลสัของเรสซิดิว สมการอนุพนัธ์แบบธรรมดา สมการอนุพนัธ์

ย่อย ฟังกช์ันพิเศษ อนุกรมฟูเรียร์และปัญหาค่าขอบเขต การประยุกต์การแปลงแบบฟูเรียร์และ          

ลาปลาซ ทฤษฏีกลุ่ม แคลคูลสัของการแปรผนั โดยเนน้ประยกุต์ในฟิสิกส์ 

 

4111101 หลักสถิต ิ 3(3-0-6) 

 Principles of Statistics 

 

                                          ความหมา ยขอ งสถิติ  ขอ บเข ตและ ประ โยช น์ของ สถิ ติ  สถิ ติ ที� ใช ้                    

ในชีวิตประจาํวนั ขั�นตอนในการใชส้ถิติเพื�อการตดัสินใจ หลกัเบื�องต้นของความน่าจะเป็น ตัวแปร

สุ่ม  การแจกแจง ความน่าจะเป็นแบบทวินาม แบบปัวร์ซองและแบบปกติ โมเมนต์ การแจกแจง              

ค่าที�ได้จากตัวอย่าง หลกัการประมาณค่า การทดสอบสมมุติฐาน การหาความสัมพนัธ์ระหว่าง           

ตวัแปรการพยากรณ์           

 



4014901 สัมมนาฟิสิกส์ 2(1-2-3) 

 Seminar in Physics 

 

                                          หัวข้อฟิสิกส์ตามความสนใจ โดยการค้นคว ้า  นําผลงานและความรู้

ทางด้านฟิสิกส์ หรือปัญหาทางฟิสิกส์มาอภิปรายอย่างมีเหตุผลตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์                          

ฝึกการเขียนโครงการและการเขียนรายงาน 

 

 

4012201 กลศาสตร์ 1 3(3-0-6) 

 Mechanics I 

รายวิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4011305 ฟิสิกส์ 1 

 

                                         การวิ เคราะห์ เวกเตอร์ เวกเตอร์แคลคูลัส เวกเตอร์โอเปอร์เรเตอร์                   

การแปลงโคออร์ดิ เนต กฎของนิวตัน การประยุกต์กฎของนิวตัน พลังงานและโมเมนตัม                       

ระบบอ้างอิงนอนอิเนอร์เชีย การเคลื�อนที�ภายใต้ความโน้มถ่วง แรงศูนย์กลาง การแกว่งกว ัด                  

ฮาร์มอนิก การแกว่งกวดัแบบคู่ควบ  การสั�นแบบเชิงเสน้ พลศาสตร์ของระบบอนุภาคและวตัถุแข็ง

เกร็ง กลศาสตร์แบบลากรานจ์และแฮมิลตนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

4014903 โครงการพิเศษในฟิสิกส์ 3(1-2-3) 

 Special Project in Physics 

 

                                         ให้นักศึกษาเลือกทําโครงการพิ เศษหรือค้นคว ้าด้วยตนเองในหัวข้อ                          

ที� สนใจ  โดยการเสนอหัวข้อที� จะค้นคว ้าห รือทดลองในลักษณะเฉพาะตัวหรือเป็นกลุ่ม                                         

ต่ออาจารย์ที�ปรึกษาโครงการพิเศษ เพื�อวางแผนให้เป็นขั� นตอนและเหมาะสมกบัวิ ธีการทาง

วิทยาศาสตร์ โดยที�หัวข้อที�จะทําการทดลองหรือค้นคว ้าให้อยู่ในดุลพินิจของอาจารยที์�ปรึกษา

โครงการพิเศษ รวมถึง  การนาํเสนอรายงานในรูปเอกสารงานโครงการพิเศษ และการเสนอรายงาน

ต่อกรรมการควบคุมโครงการพิเศษ 



4013405 กลศาสตร์ 2                                                                                           3(3-0-6) 

 Mechanics II 

รายวิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4012201 กลศาสตร์ 1 

 

                                           การแทน ด้วยเมทริ กซ์  ระบบพิ ก ดั เคลื� อ นที�  ทฤษฏี การ สั�นน้อย ๆ                     

ปัญหา วตัถุสองชิ�น  ทฤษฎีบทวิเรียล พลศาสตร์ของวตัถุแข็งเกร็ง หลกัการแปรผนั สมการลากรานจ์ ทฤษฎี

แฮมิลตัน การแปลงแบบคาโนนิคอล เทนเซอร์ของความเฉื� อย สมการออยเลอร์   เสถียรภาพ                         

ของการหมุนแบบไม่มีทอร์ ก การหมุนควงของลูกข่างสมมาตร การสั�นแบบโหมดปกติ                                                        

กลศาสตร์ สมัพทัธภาพ  

 

4012202 แม่เหล็กไฟฟ้า 1 3(3-0-6) 

 Electromagnetism I 

รายวิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4011306 ฟิสิกส์ 2 

 

                                         การ วิ เครา ะห์ เว กเต อร์  ส นามไฟฟ้าส ถิต  ศักย์ไ ฟฟ้าแ ละพลัง งา น                        

วิธีทางภาพและวิธีการแยกตัวแปร สนามไฟฟ้าในสสาร ไดโพลและมลัติโพลไฟฟ้า ไดอิเล็กทริก                    

เชิงเส้นและปัญหาค่าขอบ สนามแม่เหล็กสถิต เงื�อนไขขอบเขตแม่เหล็กสถิต  สนามแม่เหล็กใน

สสารสารแม่เหล็ก  การเหนี�ยวนําแม่เหล็กไฟฟ้า  พลงังานแม่เหล็กไฟฟ้า สมการแมกซ์เวลล ์                         

การแผ่รังสีและคลื�นแม่เหลก็ไฟฟ้า  

 

4013406 แม่เหล็กไฟฟ้า 2 3(3-0-6) 

 Electromagnetism II 

รายวิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4012202 แม่เหลก็ไฟฟ้า 1 

 

                                          เอกลกัษณ์ของกรีน และทฤษฎีบทของกรีน สมการแมกซ์เวลล์ในสสาร    

กฏการอนุรักษ์ ศักย์สเกลาร์  และศักย์เวกเตอร์  การแปลงเกจ  ศักย์หน่วงและศักย์กา้วหน้า                       

คลื�นแม่เหลก็ไฟฟ้าในสสาร  การสะท้อนและการส่งผ่านที�รอยต่อระหว่างพื�นผิวไดอิเล็กทริกและ

พื�นผิวตัวนํา  การดูดกลืนและการกระจาย  ท่อนําคลื�น  การแผ่คลื�น  คลื�นในอุปกรณ์นําสัญญาณ                                  

การแผ่รังสีของไดโพลไฟฟ้าและไดโพลแม่เหล็ก ทฤษฎีสัมพทัธภาพพิเศษ ศกัยแ์บบเวกเตอร์             

๔ มิติ   พลศาสตร์ไฟฟ้าเชิงสมัพทัธภาพ 

 

 

 



4012401 ฟิสิกส์แผนใหม่   3(3-0-6) 

 Modern  Physics 

                                         ทฤษฎีสัมพทัธภาพพิเศษ การแผ่รังสีของวตัถุดํา คุณสมบัติคู่ของคลื�นอนุภาค 

หลกัความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์ก  ทฤษฎีอะตอม  สเปกตรัมของอะตอม รังสีเอกซ์ เลเซอร์               

กลศาสตร์ควอนตัมเบื�องต้น โครงสร้างอะตอม สเปกตรัมของอะตอมและโมเลกุล กลศาสตร์เชิงสถิติ 

ฟิสิกส์สถานะของแข็งเบื�องตน้ ฟิสิกส์ของนิวเคลียส และอนุภาคมูลฐานเบื�องตน้ 

 

4013602 ปฏิบตักิารฟิสิกส์แผนใหม่    1(0-3-2) 

 Modern  Physics Laboratory 

วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 4012401 ฟิสิกส์แผนใหม่ 

                                         ปฏิบติัการที�เก ี�ยวกบัเนื�อหาวิชาฟิสิกส์แผนใหม่ ไม่นอ้ยกว่า 10 ปฏิบติัการ 

 

4013304 อุณหพลศาสตร์ 3(3-0-6) 

 Thermodynamics  

  

                                                              กฏข้อที� ศูนย์ของอุณหพลศาสตร์ แก ๊สในอุดมคติ  ทฤษฏีจลน์ของแก ๊ส                                

กฏข้อที�หนึ� งของอุณหพลศาสตร์  ความดัน  อุณหภูมิของแกส๊  ระยะทางเฉลี�ย  ความเร็วเฉลี�ยของอนุภาค                        

การเคลื�อนที� แบบบราวเนียน สมการแสดงสถานะของแวนเดอร์วาลล์  เอนโทรปีกบักฎข้อที� สอง                                             

ของอุณหพลศาสตร์  กระบวนการแปรผันกลับได้  และแบบแปรผันกลับไม่ได้  ว ัฏจักรของคาร์โน  

ประสิทธิภาพ เครื�องยนต์  และการประยกุต์ 

4013401 กลศาสตร์ควอนตมั 1                                                                             3(3-0-6) 

 Quantum  Mechanics  I 

รายวิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4012401 ฟิสิกส์แผนใหม่และ4012201 กลศาสตร์ 1 

 

4013402 กลศาสตร์ควอนตมั 2 3(3-0-6) 

 Quantum  Mechanics  II 

รายวิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4013401 กลศาสตร์ควอนตมั 1 

 

4013308 คลื�นและทัศนศาสตร์ 3(2-2-5) 

 Wave and Optics 

รายวิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4011306 ฟิสิกส์ 2 

 

                                          แนวคิดของการสั�นและคลื�น ชนิดของคลื�น คลื�นเสียง คลื�นนํ� า การซ้อนทับ                



ของคลื�น ลกัษณะของคลื�นแม่เหล็กไฟฟ้า ควอนตัมของแสง ทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิต การแทรกสอด                     

การเลี� ยวเบนแบบเฟราน์โฮเฟอร์และเฟรสเนล  โพลาไรเซชัน โคฮีเรนซ์ โฮโลกราฟฟี แอนไอโซทรอปี                   

ทศันศาสตร์ฟูเรียร์ เลเซอร์และไมโครเวฟ  

 

4013403 ฟิสิกส์นิวเคลียร์  1 3(3-0-6) 

 Nuclear Physics  I 

รายวิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4012401 ฟิสิกส์แผนใหม่ 

 

                                        นิว เคลียสของอะตอม แรงนิว เคลีย ร์และเสถียรภาพของนิว เคลียส                      

ทฤษฎีการสลายให้รังสีอัลฟา   รัง สีบีตา   และรังสีแกมมาของนิวเคลียส  กฎการสลายตัว                             

ของสารกมัมนัตรังสีสมดุลของการสลายตัว  สารกมัมนัตรังสีทั� งที�มีในธรรมชาติและประดิษฐ์ขึ� น  

ตารางนิวไคล์และแผนผังการสลายตัวของนิวเคลียส ปฏิกริิยานิว เคลียร์ พลังงานนิวเคลีย ร์             

เครื�องปฏิกรณ์ปรมาณู  เครื�องวดัรังสี  ประโยชน์ โทษและการป้องกนัอนัตรายจากรังสี   

 

4013404 ฟิสิกส์นิวเคลียร์  2 3(3-0-6) 

 Nuclear  Physics II 

รายวิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4013401 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 

 

                                         นิวตรอนฟิสิกส์เบื�องต้น โปรตอน สภาพการสลายตัวในกระบวนการ                     

รั ง สี อั ลฟา  รั ง สี บี ตา  และรั ง สี แกมมา ขั� นพลั งงานที� ได้ จากการสลายตั วของนิ วเคลี ยส                        

กระบวนการเกดิปฏิกริิยาและแรงนิวเคลียร์  ปฏิกริิยาแยกสลาย  เครื�องเร่งอนุภาค  อนัตรกริิยา               

ของนิวคลีออน สปินนิวเคลียสและความเป็นแม่เหล็ก แรงนิวเคลียร์ แบบจําลองนิวเคลียส                            

รังสีคอสมิกและ อนุภาคนิวเคลียสยอ่ย ฟิสิกส์พลงังานสูงเบื�องตน้ 

 

4014505 นิวเคลียร์อิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) 

 Nuclear Electronics 

 

                                                ทฤษฎีการวดัอนุภาค  หัววดัรังสีแบบต่าง  ๆ  และการทํางานของหัววดั อุปกรณ์ว ัด

นิวเคลียร์อิเล็กทรอนิกส์ เบื� องต้น  แหล่งจ่ ายศักย์ไฟฟ้าสูง  อุปกรณ์ขยายสัญญาณ  อุปกรณ์นับ                          

และเวลาเรทมิเตอร์  อุปกรณ์วิเคราะห์ระดบัพลงังาน  เครื�องวดันิวเคลียร์แบบเคลื�อนที� 

 

 

 



4014601 ปฏิบตักิารฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1(0-3-2) 

 Nuclear Physics Laboratory 

รายวิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 4013403 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 

 

                                         ปฏิบติัการที�เก ี�ยวกบัเนื�อหาวิชาฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 ไม่นอ้ยกว่า 10 ปฏิบติัการ 

 

4014406 ฟิสิกส์สถานะของแข็ง 3(3-0-6) 

 Solid State Physics 

รายวิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4012401 ฟิสิกส์แผนใหม่ 
 

                                          โคร งสร้ าง ผลึก  กา รเลี� ยว เบน ขอ งรัง สีเอ กซ์  โค รงผ ลึก ส่วน กลับ                      

การวิเคราะห์ฟูเรียร์ของเบสิซ พนัธะของผลึก การสั�นของผลึก โฟนอนและสมบัติทางความร้อน                

แกส๊เเฟร์มีอิเล็กตรอนอิสระ ทฤษฏีอิเล็กตรอนอิสระ แถบพลังงาน ผลึกสารก ึ�งตัวนํา พื�นผิว              

เเฟร์มีและโลหะ สภาพนํายิ�งยวด ไดอาแมกเนติก พาราแมกเนติก เฟอร์โรแมกเนติก และ                                                  

แอนติเฟอร์โรแมกเนติก ไดอิเลก็ทริกและเฟอร์โรอิเลก็ตริก   

 

 

4014507 ดาราศาสตร์ฟิสิกส์ 3(3-0-6) 

 Astrophysics 

 

                                        หลกัการเบื� องต้นของการกอ่ตัวของดาว ระบบของดวงดาว วิวฒันาการ

ของดวงดาว และลกัษณะของดวงดาวนับตั� งแต่ภายในจนถึงบรรยากาศ การบรรยายโดยทั�วๆ ไป 

ของโครงสร้างจกัรวาลของเราและจกัรวาลอื�นๆ 

 

 

 

 

 

4044201 ดาราศาสตร์ 1                                                                                   3(3-0-6) 

 Astronomy  I 

 

                                         ระบบสุริยะ กฏของเคปเลอร์ ดาวเทียม เทคนิคและกระบวนการสังเกต

ท้องฟ้า  ดาวฤกษ์   กลุ่มแกส๊  เนบูลา  ดาราจักร  ควอซาร์  คลื�นวิทยุ อุปกรณ์ทางดาราศาสตร์       

โดยให้อธิบายและคาํนวณดว้ยกฎเกณฑแ์ละทฤษฎีฟิสิกส์ 

4044202 ดาราศาสตร์ 2 3(3-0-6) 

 Astronomy  II 

รายวิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4044201 ดาราศาสตร์ 1 

 

                                          การวิ เคราะห์เก ี�ยวกบัระยะทาง มวล โชติมาตร ของดาวฤกษ์ ภาวะความเป็นไป                      

และการคงอยูข่องดาวฤกษ ์ฟิสิกส์ของดวงดาว และดาราจกัร 



4044601 ปฏิบตักิารดาราศาสตร์ 1(0-3-2) 

 Astronomical Laboratory 

วิชาที�ตอ้งเรียนควบคู่ : 4044201 ดาราศาสตร์ 1 

 

                                          ปฏิบติัการที�เก ี�ยวกบัเนื�อหาวิชาดาราศาสตร์ 1 ไม่นอ้ยกว่า 10 ปฏิบติัการ 

 

 

 

4053101 วิทยาศาสตร์เกี�ยวกับโลก   3(3-0-6) 

 Earth Sciences 

 

                                          ความสําคัญของธรณีวิทยาต่อชีวิตประจําวนั ธรณีประวติัโดยเริ�มศึกษา

ตั� งแต่ยุคดึกดําบรรพ์ถึงยุคปัจจุบัน ธรณีวิทยา โครงสร้างและลักษณะภูมิประเทศ  การสํารวจ                 

ทางธรณีวิทยา ธรณีประยกุต์และธรณีวิทยาของประเทศไทย  ดาราจกัรของเราและเอกภพ  ทรงกลม  

ทอ้งฟ้า นภา  ระบบสุริยะและมิติที�แท้จริง  โครงสร้างและวิวฒันาการของดวงดาว รวมทั� งความรู้

ใหม่ ๆ เก ี�ยวกบั  ดาวเคราะห์ห้วงในห้วงนอก  ดวงจันทร์ของดาวเคราะห์ ประวติัการกาํเนิดทะเล

และมหาสมุทร  ลกัษณะทางกายภาพ  ส่วนประกอบทางเคมี   ความสัมพนัธ์  ทางด้านชีววิทยา                  

ของมหาสมุทร ซึ� งจะกอ่ให้เกดิผลผลิตทางเศรษฐกจิดา้นต่าง ๆ ทั�งของไทยและโลก 

 

 

4052101 ธรณีวิทยาทั�วไป                                                                             2(1-2-3) 

 General Geology           

 

                                          คว ามหมา ย ปร ะ ว ัติ  แ ละข อบ เขต ขอ งธ ร ณีวิ ทย า  รู ปร่ า ง  ขน า ด                         

การเคลื�อนไหวโครงสร้างส่วนประกอบทั�วไปและทางเคมีของโลก  คุณสมบัติของแร่ทางฟิสิกส์

และทางเคมี  การแยกหมู่แร่  การแพร่กระจาย  และการใชป้ระโยชน์จากแร่  คุณสมบัติและลกัษณะ

ของหินต่าง ๆ บนผิวโลก วฏัจักรการเกดิ  การแพร่กระจาย  และประโยชน์ของหินแต่ละชนิด               

ยคุประวติัทางธรณีวิทยาโดยสงัเขป  เชื�อเพลิงธรรมชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

4052301 

 

 

 

 

 

 

 

 

อุตุนิยมวิทยาเบื�องต้น  

2(1-2-3) 

 Introduction to Meteorology 

 

                                          ความหมายของบรรยากาศของโลก องค์ประกอบและสมบัติของบรรยากาศ                             

สาเหตุและผลการเปลี�ยนแปลงของลมฟ้าอากาศ  การอุตุนิยมวิทยาเบื�องต้นการพยากรณ์อากาศ  

การศึกษาวิทยาศาสตร์เบื�องตน้  การศึกษาภูมิอากาศของไทย 



 

4013501 อิเล็กทรอนิกส์เบื�องต้น 3(2-2-6) 

 Introduction to Electronics 

 

                                         การว ัดความปลอดภัยเบื� องต้นวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ 

สัญญาณและสัญญาณรบกวน การประมวลผลสัญญาณ สารก ึ�งตัวนํา การประยุกต์สิ�งประดิษฐ์                 

จากสารก ึ�งตัวนํา สิ�งประดิษฐ์อิเล็กทรอนิกส์ และระบบ หลกัการของวงจรขยาย การออกแบบ

ไบแอ สและกา รขย ายสัญ ญาณ ขนา ดเล็ก อ อสซิล เลเตอร์  วง จรสวิ ท  พีชคณิ ตบูลีนและ                             

ระบบเลขฐานสอง อิเลก็ทรอนิกส์เชิงตวัเลขเบื�องตน้ วงจรรวมเชิงตวัเลขและการประยกุต ์

 

4013502 อิเล็กทรอนิกส์ขั�นสูง 3(2-2-5) 

 Advanced Electronics 

รายวิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4013501 อิเลก็ทรอนิกส์เบื�องตน้   

 

                                                                    หลักการ แบบแผน และการออกแบบวงจร แหล่งกระแสคงที�วงจรจ่ายแรงดัน                                        

คงที�  วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็ก วงจรขยายกาํลังแบบต่าง ๆ  วงจรขยาย  สัญญาณแบบ                           

ดาร์ลิงตัน วงจรขยายดิฟเฟอร์เรนเชียล  วงจรสวิทซ์ วงจรชมิท  ทริกเกอร์ วงจรมลัติไวเบรเตอร์  

ชนิดต่าง ๆ วงจรออสซิลเลชั�น วงจรจูนออซิลเลชั�น วงจรกลับเฟสและ วงจรเลื�อนความถี�                         

การไบแอสเอฟอีที  และการนําไปใช้งานโครงสร้าง  และคุณสมบัติยูเจที และการนํามาใช้ใน                

วงจรออสซิลเลชั�น วงจรสื�อสารและการมอดูเลชั�นแบบต่าง ๆ 

        

4014402 ฟิสิกส์เชิงรังสี 3(3-0-6) 

 Radiological Physics 

 

                                         ความรู้พื�นฐานทางอะตอมและนิวเคลียร์ กฎการสลายตัว การสลายตัว         

ให้รังสีแอลฟา รังสีบีตา และการปลดปล่อยรังสีแกมมา อนัตรกริยาระหว่างรังสีแกมมา รังสีบีตา                     

รังสีแอลฟาและรังสีนิวตรอนกบัสสาร ต้นกาํเนิดรังสี รังสีเอกซ์  การเลี� ยวเบนของรังสีเอกซ์                        

การตรวจว ัดปริมาณรังสี  การวดัโดสของรังสี การนํารังสีไปใช้ทางการแพทย์  เกษตร  และ

อุตสาหกรรม  กจิกรรมนิวเคลียร์ ผลผลิต โทษของรังสี  การป้องกนัและปัญหาทางรังสีกบัสภาวะ

แวดลอ้มและชีวิต  การนาํรังสีไปใชใ้นทางการแพทย ์

 

 

 



4014405 ฟิสิกส์เชิงสถิติ 3(3-0-6) 

 Statistical  Physics 

 

                                                             ภาวะสมดุลทางสถิติ  กฎการกระจายของแมกซ์เวลล์-โบลทซ์มาน อุณหภูมิ

ภาวะสมดุลของความร้อน  งานและความร้อนของระบบหลายอนุภาค  กฎข้อแรกและข้อที� สอง                               

ของ  อุณหพลศาสตร์ เอนโทรปี  การประยุกต์ ใช้อุณหพลศาสตร์   คุณสมบัติ เชิงความร้อนของ                                

แกส๊ สถิติควอนตมั  สมดุลของปฏิกริิยาเคมี  สมการเอมพิริกลัของสถานะ 

 

 

4014504 ออปโตอิเล็กทรอนิกส์   3(3-0-6) 

 Optoelectronics 

 

                                                            พลังงานอะตอม ระดับชั� นพลังงานอะตอม  การคายแสงแบบต่ าง  ๆ  

แหล่งกาํเนิดแสง ทฤษฎีโฟตอนและอนัตรกริิยาของรังสีกบัสาร กฎการแผ่รังสี  การนําไฟฟ้าด้วยแสง                

เส้นใยแกว้นําแสง   ท่อนําคลื�น  ไดโอดเปล่งแสง ผลึกเหลว  โฟโต้ไดโอด โฟโต้ทรานซิสเตอร์ หลักการ                    

ของเลเซอร์  แสงโคฮีเรนท์ เลเซอร์แกส๊  เลเซอร์ของแข็ง  เลเซอร์สารก ึ�งตัวนํา การประยุกต์ใช้

เลเซอร์ 

 

4014508 ฟิสิกส์เชิงคํานวณเบื�องต้น 3(2-2-5) 

 Introduction to Computationals Physics 

 

                                          พื�นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การแกส้มการไม่เชิงเส้นและ

สมการแบบเมทริกซ์ การประมาณค่าในและนอกช่วง การถดถอยเชิงเส้น วิ ธีการคํานวณ             

สมการเชิงอนุพันธ์สามญัและเชิงอนุพันธ์ย่อย การสร้างตัวเลขสุ่ม การประยุกต์การแกปั้ญหา                        

ของฟิสิกส์ด้วยวิ ธี เ ชิงตัว เลข แบบจําลองและการประยุกต์ทางกลศาสตร์ แม่เหล็กไฟฟ้า                    

คลื�น ควอนตมัฟิสิกส์ และฟิสิกส์ของอนุภาค 

4014502 ดจิิตอลอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) 

 Digital Electronics 

 

                                          วงจรรากพื� นฐาน พีชคณิ ตบลูลี น วงจรคอมบิ เนชั�น วงจรเข้ ารหั ส                                     

วงจรแปลงรหัสวงจรเลขคณิต  การเลือกข้อมูล การกระจายข้อมูล เกทชนิดอินพุทชมิตต์ วงจรพัลส์                       

วงจรมัลติไวเบรเตอร์ชนิดต่าง ๆ วงจรนับและหาร วงจรนับแบบซิลโครนัสและแบบอซิงโครนัส เกท                    

ชนิด 3  สถานะ บัสและการเชื�อมต่อรหัส วงจรซีเควนเชียน  วรจร  A/D  และ  D/A สเตทแมชีน 

ไมโครโปรเซสเซอร์เบื�องตน้  และหน่วยความจาํชนิดต่าง  ๆ    



 

4014509 วัสดุศาสตร์เบื�องต้น                                          3(3-0-6) 

 Introduction to Materials Science 

รายวิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4014406 ฟิสิกส์สถานะของแข็ง 

 

                                          โครงสร้างอิ เล็กทรอนิกส์ของอะตอม พันธะอะตอมของผลึกและ                              

อสญัฐาน ผลของโครงสร้างอิเลก็ทรอนิกส์และพนัธะต่อสมบัติของสาร ความไม่สมบูรณ์ของผลึก 

สมบัติเชิงไฟฟ้า สมบัติเชิงกล สมบัติเชิงแม่เหล็ก สมบัติเชิงแสงของว ัสดุ ประเภทของว ัสดุ                    

โลหะ เซรามิก พอลิเมอร์ วสัดุผสม และสารก ึ�งตวันาํ การผลิตและการใชป้ระโยชน์ 

 

4014510 การวิเคราะห์เชิงตวัเลขในทางฟิสิกส์ 3(3-0-6) 

 Numerical Analysis in Physics 

 

                          การคํานวณจุดทศนิยม ความแตกต่างการอินเตอร์โปเลต                        การ

ประมาณ  การหาค่าของการอินทิเกรต และอนุพนัธ์ วิธีการอินเทอเรทีฟ การหาผลเฉลยของสมการที�ไม่เป็น

เชิงเส้น การหาค่าระหว่างจุดและการประมาณโดยใช้พหุนาม การฟิตเส้นโค้ง ระบบสมการเชิงเส้น การ

แปลงฟูเรียร์แบบเร็ว การหาคําตอบของสมการอนุพนัธ์แบบธรรมดา                      และของระบบ 

สมการเชิงเสน้ การวิเคราะห์ความคลาดเคลื�อน การคาํนวณค่าไอเกนและ                                                                     ไอเกนเวกเตอร์     การ

ประยกุต์ใชใ้นงานวิจยั 

4012501 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับนักฟิสิกส์ 3(2-2-5) 

 Computer Programming for Physicists 

 

                                          การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ด้วยภาษาระดับสูง เช่น ภาษาซี ภาษาซี

บวกบวก ภาษาซีชาร์ป ปาสคาล หรือฟอร์แทรน วิชวลเบสิก จาวา  รูปแบบของประโยค                   

การเขียนฟังกช์นัคาํนวณทางคณิตศาสตร์ ตัวแปรต่างๆ การเลือกทิศทางการทํางาน การโปรแกรม

อินเตอร์เฟส 

4014204 เทคโนโลยพีลังงาน 3(3-0-6) 

 Energy Technology 

 

                                       เทคโนโลยีพลงังานทดแทนและพลังงานทางเลือกต่างๆ เช่น พลงังานแสงอาทิตย ์

พลงังานความร้อนจากใต้พิภพ พลงังานลม พลงังานชีวมวล พลงังานจากเซลล์เชื�อเพลิง พลงังานนํ� า 

พลังงานนิวเคลียร์ พลงังานความร้อนจากมหาสมุทร พลงังานความร้อนใต้พิภพและอื�นๆ การ

ประยกุต์เพื�อนาํไปใชป้ระโยชน์ การผลิตและประหยดัพลงังาน พลงังานกบัสิ�งแวดลอ้ม 



 

4014205 นาโนเทคโนโลยเีบื�องต้น 3(3-0-6) 

 Introduction to Nanotechnology 

 

                                         ความรู้ เบื� องต้นเก ี�ยวกบันาโนศาสตร์ หลักการวิทยาศาสตร์พื� นฐาน                       

ที� เก ี�ยวข้องกบันาโนเทคโนโลยี เทคนิคการตรวจวิเคราะห์โครงสร้างระดับนาโน พฤติกรรมและ

สมบติัเด่นของโครงสร้างระดบันาโน การบูรณาการของศาสตร์ต่างๆ เพื�อใช้ในการศึกษาและพฒันา

ทางดา้นนาโนศาสตร์ การประยกุต์นาโนเทคโนโลยีในด้านอุตสาหกรรม การแพทย ์กฬีา ผลกระทบ

ของนาโนเทคโนโลยต่ีอชีวิตของมนุษยใ์นปัจจุบนัและอนาคต 

 

4014511 ฟิสิกส์สารกึ�งตวันําเบื�องต้น 

Introduction to Semiconductor Physics 
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                                         บริเวณบริลโลวาน โครงสร้างแถบพลังงาน มวลยงัผล สารเจือปนและ    

ความเข้มข้นของพาหะ สมบัติเชิงไฟฟ้า และผลของฮอลล์ สมบัติเชิงแสง ผลร่วมเชิงไฟฟ้า-แสง 

โครงสร้างแบบวิธีพนัธุ์ บ่อควอนตัมและวิธีการทางด้านปฏิบัติ เทคโนโลยีการสร้างสิ�งประดิษฐ์           

สารก ึ�งตวันาํต่างๆ 

 

4014801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพฟิสิกส์ 3(200) 

 Field Experience in Physics   

 

                                         ให้มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฟิสิกส์ ในสถานการณ์ประกอบการที�เป็น

เอกชนหรือหน่วยงานของรัฐ ไม่นอ้ยกว่า 200 ชั�วโมง 
 


